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TISKOVINA

Novo leto naj zaživi
brez solza in skrbi.
Vse kar upate, naj se vam izpolni,
vse kar iščete, naj se vam odkrije,
vse kar v srcu čutite,
naj se vam v osebno srečo zlije.
Naj bodo praznični dnevi veseli in srečni.

(neznan avtor)
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Mnenja uredništva ...

Spoštovani bralci Sopotij!

Rožca Šonc

Maks Starc

Spet je za nami eno leto. Saj ni bilo tako 
slabo, kajne? Nekaj težav smo že imeli, am-
pak na te moramo kar pozabiti in svoje misli 
usmeriti naprej, v čas, ki prihaja. Ta pa naj bi 
bil vsaj tako dober kot ta, ki odhaja. No, če 
bi se kaj spremenilo na bolje, se ne bi jezili, 
ampak to bi se moralo zgoditi kje »zgoraj«, 
tam pa tako in tako navadno poskrbijo le za 

sebe. Pa saj smo tu spodaj  razumevajoči, 
kajne? Pa poglejmo, kaj bi morda bilo do-
bro (pri)voščiti tistim tam zgoraj! 

Predsedniku države bi morda lahko zaželeli, 
da bi še naprej ostal član tistih desetih naj-
lepših predsednikov na svetu. Vseeno pa bi 
bilo lepo in prav, če bi prenehal asfaltirati in 
opravljati še druga obrtniška dela po Slove-
niji in to prepustil komu od svojih pomoč-
nikov, sam pa poskrbel za nekaj sto tisoč 
Slovencev, ki živijo pod pragom revščine.
Našim politikom bi lahko zaželeli, naj 
se končno nehajo deliti na bele, rdeče, 
modre (mislim seveda na barvo, ne na 
pamet), zelene in ne vem, kakšne barve 
še in skupaj naredijo kaj dobrega za našo 
lepo Slovenijo.
Sodnikom bi lahko zaželeli, da ostanejo 
samostojna veja oblasti, da bi poleg kurjih 
tatov lahko uspešno preganjali tudi tiste 

prave tatove in kriminalce in ne bi bilo za-
staranja.
Zdravnikom bi lahko zaželeli, naj se nehajo 
boriti za svoj osebni status (star pregovor 
pravi: če komu ponudiš prst, ti bo roko 
spulil!) in naj jim Hipokratova zaprisega zo-
pet postane življenjsko vodilo.
In kaj naj zaželim vam, dragi bralci Sopotij? 
Želim vam, da se izpolni vsaj del prej na-
štetih želja. Samo pomislite, kaj bi se zgodi-
lo, če bi začeli politiki izpolnjevati obljube, 
ki so jih dajali pred volitvami! Kako bi bilo, 
če bi sodišča uspela dobiti nazaj ukradene 
milijarde! Kako prijetno bi bilo, če bi zopet 
imeli prijazne zdravnike brez čakalnih dob! 
Ja, če bi to dobili v letu 2018, bi bilo res 
lepo. No, vsaj del tega! Imejte se lepo in 
nasvidenje naslednje leto.

Maks Starc  

Kot je navada, ob koncu leta pogledamo, kaj 
smo naredili, kje smo bili uspešni, ali nam kaj 
ni uspelo in seveda, kaj pričakujemo od pri-
hajajočega leta. Priznati moram, da ko sem 
imela pred sabo zbrane vse aktivnosti in do-
godke, me je prevzel ponos in zadovoljstvo. 
Praznovali smo 15-letnico dveh uspešnih 
sekcij, literarne Snovanja in likovne Jutro, ki 
za svoje delovanje in razvoj zaslužita, da jim 
še enkrat čestitamo. 
Razlog za zadovoljstvo in ponos je tudi na-
grada Državljan Evrope 2017, ki jo je prejel 
program Starejši za starejše na državni ravni 
in katerega del je tudi naš program Starejši za 
starejše s prostovoljci. Evropski parlament je 
nagrado utemeljil: »Evropski parlament ugo-
tavlja, da je program primer dobre prakse 
na področju prostovoljstva, ki omogoča bolj 
kakovostno in neodvisno življenje starejših. Iz 

Drage članice, dragi člani!
prizadevanja za boljše razumevanje in ra-
zvoj kulture sodelovanja med generacijami 
odsevajo pomembne evropske vrednote 
prostovoljstva, humanizma, solidarnosti, 
povezanosti, vzajemnega razumevanja in 
sočutja.« Verjamem, da lahko tudi v vašem 
imenu izrečem čestitke vsem prostovolj-
cem in vsem, ki vam je medsebojna po-
moč blizu.
Tu v omejenem prostoru ne morem na-
štetih vseh aktivnosti, ki ste jih izvajali in za-
nje zaslužite pohvalo, lahko le rečem, da 
smo se trudili in uspešno izvedli zastavljene 
cilje v programu, za kar hvala vsem skupaj 
in vsakemu posebej.
Ko sem pisala uvodnik za Sopotja decembra 
2016, me je prevevalo kar nekaj optimizma, 
da prihajajo časi, ko bomo tudi upokojenci 
deležni uspehov dobrih gospodarskih rezul-
tatov. Da bomo morda poleg obljubljenega 
rednega usklajevanja pokojnin dobili tudi kaj 
vrnjenega od odvzetega v času krize, pa o 
tem niti slišati noče nihče. Z načrtovanim 
neodvisnim demografskim skladom, ki naj 
bi zagotavljal pokojnine sedanjim še aktiv-
nim zaposlenim, očitno ne bo nič. Zakon o 
zdravstvenem varstvu in zavarovanju, ki naj 
bi uredil vprašanje čakalnih vrst, v predlaga-
ni obliki tega ni reševal, po pripombah pa je 
očitno obtičal v kakem predalu. Več kot 15 
let pričakovan Zakon o dolgotrajni oskrbi je 
sicer ugledal luč sveta, a v predlogu Zakona 

je to korak nazaj od do sedaj dosežene ravni 
oskrbe. Upamo, da bodo tehtne in upravičene 
pripombe in naše zahteve o zavrnitvi nekaterih 
določil dosegle svoj namen. Kako se je konča-
lo glasovanje o letnem dodatku raje sploh ne 
pišem, saj ste lahko vsi videli in prebrali, a pri-
čakujemo le to, da se bo spoštovalo zakonsko 
določilo iz ZPIZ-2. Kot vidite, ni razlogov, da bi 
bili zadovoljni s skrbjo za nas starejše.
Z res izjemnim prizadevanjem ZDUS-a, pa 
tudi konkretno nas v društvu so se z mese-
cem oktobrom 2017 dvignile pokojnine, za 
tiste s polno pokojninsko dobo na 500,00 
EUR. Vsaj nekaj, a lahko se kljub temu vpra-
šamo, ali je to dovolj, saj je to več kot 130 
EUR izpod praga tvegane revščine.
Rada bi bila bolj optimistična, kot bi se za ta 
predpraznični čas spodobilo, pa vsaj kar se tiče 
skrbi za upokojence, ne morem biti.
Sem pa zadovoljna in upam, da ste zadovoljni 
tudi vi, ker smo v društvu uspešni. Saj smo 
na ravni Zveze društev upokojencev Slove-
nije izbrani za najuspešnejše društvo z največ 
dejavnostmi v Pokrajinski zvezi društev upo-
kojencev Dolenjske in Bele krajine in bomo 
15.12. prejeli priznanje ZDUS-a.
Z vašo podporo in sodelovanjem bomo go-
tovo uspešni tudi v letu 2018.
Za leto 2018 vam želim obilo zdravja, veliko 
samih dobrih reči, medsebojnega razume-
vanja in spoštovanja in da bi bili srečni v kro-
gu tistih, ki jih imate radi.
Srečno! 

Vaša Rožca Šonc
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Pogovor ob kavi 

Sopotja so interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto. Glasilo izhaja občasno. 
Uredniški odbor Rožca Šonc (odgovorna urednica), Maks Starc (glavni urednik), Ana Bil-
bija, Majda Škof, Marinka Starc (lektorica). Naklada glasila je 2500 izvodov, ki ga brezplačno 
prejmejo vsi člani društva. Oblikovanje in tisk: Tiskarna Vesel Novo mesto. Naslovnica: av-
tor - Franc Urbančič, Zalog pozimi/ detajl slike, foto - Zdravko Červ. Društvo upokojencev 
Novo mesto, Čitalniška ulica 1, 8000 Novo mesto, telefon: 07/30 21 240, fax: 07/30 21 245, 
GSM: 041/717 031, e-pošta: upokojenci@t-2.net, www.upokojenci-nm.si, poslovni račun: 
SI56 6100 0000 0830 667, davčna številka: 25247581, matična številka: 5148430000. Uradne 
ure v pisarni društva so v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure.

Stanko Žagar se je upokojil in postal član DU Novo me-
sto pred dvema letoma, v začetku letošnjega leta pa je 
prevzel naloge vodje upokojencev v Birčni vasi. Povabili 
smo ga na Pogovor ob kavi, saj bo zagotovo zanimivo sli-
šati, kdo pravzaprav je Stanko in kakšni so njegovi načrti 
pri delu DU. Takole je tekel najin pogovor:

Stanko, bolj malo Vas poznamo. Nam lahko poveste, kdo 
pravzaprav ste?
»O sebi bolj nerad govorim. Saj kaj slabega nimam za po-
vedati, hvalim se pa tudi zelo nerad,« se je rahlo nasmehnil. 
»Rodil sem se v Novem mestu, tu hodil v šolo in preživel 
mladost tako kot vsa naša generacija. Težko rečem, da nam 
je bilo kdaj res hudo. Saj veste, kako te stvari tečejo: družina 
skrbi zate, ti hodiš v šolo, se zaljubiš, ukvarjaš se s špor-
tom, potem študiraš in si ustvariš svojo družino, pa je tega 
dela življenja konec. Tudi z menoj je bilo tako. Postal sem 
strojni inženir in se najprej zaposlil v Novoteksu, potem pa 
se preselil k Revozu, kjer sem pred dvema letoma dočakal 
upokojitev kot vodja Oddelka za investicije.«

Vaša služba je bila zagotovo zelo naporna. Ste se poleg 
službe ukvarjali še s čim drugim?
»Seveda. Družina mi je vedno veliko pomenila, zaljubljen 
sem v svoj vinograd, rad pa sem tudi med ljudmi, in če je le 
mogoče, jim pomagam prebroditi težave. Tako sem že vr-
sto let član Rotary kluba Novo mesto in sodelujem v raznih 
dobrodelnih akcijah.«

Letos ste postali vodja upokojencev v Birčni vasi. Nam 
lahko zaupate, kakšne načrte imate?
»V Birčni vasi živim že tako dolgo, da dobro vem, kakšni so 
tam pogoji za življenje in kako tam živimo. Mislim, da pre-
malo izkoriščamo dane možnosti. Imamo krasen prostor za 
rekreacijo, prostore v KS za druženje, mi pa preveč živimo 
sami zase. Najprej bom poizkusil obnoviti nekoč že zelo raz-
vito športno-rekreacijsko dejavnost in ponuditi ljudem razna 
predavanja, potem bomo pa videli, kako naprej. Upam, da 
mi bo pri teh mojih prizadevanjih pomagalo tudi DU Novo 
mesto.«
Spoštovani gospod Žagar. Hvala za Vaše sodelovanje v tem 
pogovoru. Prepričan sem, da bo DU Novo mesto z vese-
ljem sodelovalo pri teh Vaših prizadevanjih, pa kakšno sliko s 
kratkim tekstom o kakšni uspešno opravljeni akciji nam po-
šljite. V  Sopotjih bomo vse radi objavili. Pa SREČNO!
                                                                                            

Maks Starc

Stanko Žagar Predstavitev knjige  
Jožice Kapele 
SEMIČ - Jožičina pesniška zbirka DRAMILO SNA je 
obarvana po vsebini kakor naše življenje.

NOVO LETO

Obrne naj leto
se raje nazaj,
da šteli bi dneve 
od zadaj naprej.

Mlajši da bi bili,
vsak si želi,
a čas – ta kar teče,
naprej le hiti.

Se minuta obrne,
že ure so to,
je jutro zopet novo
in leta teko.

Poskočni korak 
se upočasni,
a glava rada
v srebro spremeni.

A čas ta ne vpraša,
želiš si le to?
koraka, koraka,
več nazaj ga ne bo!

Tereza Balažević

Jožica je zapisala, mati narava nas je obdarila z različnimi 
talenti, mednje sodi tudi Jožica z njeno poezijo in s slika-
njem na steklu.
V množici obiskovalcev na njeni predstavitvi smo se udele-
žili tudi literati SNOVANJCI  L.S.D.U.N.M.
Ob čudovitem programu z glasbo in poezijo smo uživali 
tudi mi. Na koncu programa ob pogostitvi ni manjkalo do-
bre hrane, kapljice in druženja.

Terezija Balažević

Foto: Tereza Balažević
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Novice iz društvenega življenja

Večer Snovanjcev na Loki

V zavetju besede
METLIKA - V Metliki  je v organizaciji območne izposta-
ve JSKD Metlika potekala vsakoletna literarna delavnica in 
srečanje starejših literatov.
Strokovna spremljevalka in mentorica srečanja ter ocenjeval-
ka literarnega natečaja V zavetju besede Marjanca Kočevar je 
vodila delavnico, na kateri je komentirala prispela besedila, 
ki jih je dobila v oceno pod šiframi. Delavnice se je med 23 
udeleženci udeležilo tudi 8 snovanjcev.
Sprejem v gradu z belokranjsko pogačo je bil prijeten. Na-
daljevala se je živahna delavnica, ocenjevanje avtorjev, veliko 
koristnih informacij in nasvetov. Zapisovali smo si razne nauke 
in spoznanja, ki so zelo podobna tistim, ki nam jih deli naš 
mentor Milan Markelj. Srečanju sta prisostvovali tudi Barbara 
Rigler iz Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, vodja ob-
močne izpostave JSKD Metlika Matjaž Rus in Klavdija Kotar, 
vodja območne izpostave Novo mesto. Vsi udeleženci so 
prejeli priznanja za sodelovanje in lanskoletni zbornik V zave-
tju besede, kjer so natisnjeni najboljši slovenski literati – seni-
orji. Za državno srečanje sta bila izbrana tudi dva snovanjca 
Ivan Hrovatič in Rezka Povše. 
Ob koncu smo izpolnjeni odšli v metliški hotel na večerjo in 
kozarček. Tudi tam smo govorili o literaturi, novih srečanjih, 
projektih in nastopih. 

NOVO MESTO - Literarna sekcija Snovanja Društva 
upokojencev Novo mesto je 18. oktobra pripravila literar-
ni večer v gostišču Loka.
Snovanjci so letos praznovali 15-letnico svojega delovanja. 
Vse od ustanovitve sekcije - pobudnici sta bili Rezka Povše 
in Tereza Balažević, sedanja predsednica - je v njej delovalo 
27 dolenjskih literatov upokojencev, ta čas pa jih je aktivnih 
štirinajst. Redno se shajajo dvakrat mesečno, nastopajo na 
številnih kulturnih prireditvah, objavljajo v revijah in časopisju 
ter sodelujejo na literarnih srečanjih in tekmovanjih, s katerih 
se pogosto vračajo s priznanji in nagradami. Uspešni so tudi 

pri izdajanju svojih knjig. V času delovanja sekcije so izdali 26 
knjig, ob tem pa so izdali še 10 zbornikov, skupna naklada 
vseh knjig je 16.000. Snovanjci torej opazno soustvarjajo no-
vomeški kulturni prostor.
Na literarnem večeru, ki so ga pripravili 18. oktobra zvečer v 
gostišču Loka, po obisku sodeč tega sicer ni bilo mogoče čutiti, 
saj je nastopajočim prisluhnilo bolj malo ljubiteljev literature, je 
pa večer vseeno izzvenel v predanosti literarnemu snovanju, ki 
ga je izkazal vsak od dvanajsterice nastopajočih: Tereza Bala-
žević, Jože Bračika, Stane Cerar, Marjan Hren, Ivan Hrovatič, 
Nace Mervar, Anica Mušič, Marinka Miklič, Rezka Povše, Frane 

Rezka Povše

Foto: Anica Vidmar

Sklepna prireditev  
Lepota besede 2017 
Med najboljšimi dva snovanjca

ČRNOMELJ - Knjižnica Črnomelj in JSKD OI Črnomelj sta 
letos razpisala dvanajsti natečaj Lepota besede 2017 »Z be-
sedo iščemo in ustvarjamo lepoto«. Na natečaj se je prijavilo 
šestindvajset literatov iz Bele krajine in širše Dolenjske.
V petek smo se ustvarjalci v knjižnici srečali s strokovnim oce-
njevalcem Samom Dražumeričem, literarnim mentorjem iz 
Novega mesta. Pripravil je zelo zanimivo predavanje o tem, 
kako napisati dobro pesem ali dobro zgodbo, v nadaljevanju 
pa nam je podal strokovno mnenje o našem ustvarjanju.
Ob 19. uri smo se preselili v Cerkev Svetega Duha, kjer je 
potekala sklepna prireditev, na kateri so člani gledališke sku-
pine ZIK Črnomelj prebirali pesmi in prozo vseh prijavljenih 
avtorjev. Za odlično glasbo je poskrbela harfistka in pevka 
Zvezdana Novaković.
Priznanje za uvrstitev med najboljše tri ustvarjalce na natečaju 
sta za poezijo prejela naša snovanjca Nace Mervar in Rezka 
Povše ter iz Semiča Jožica Kapele.
Ob tej priložnosti je izšla tudi knjižica Lepota besede 12, v kateri 
so zbrani prispevki vseh 
udeležencev literarnega 
natečaja. (Povzeto po 
novici iz Radia Odeon).
Rezki in Nacetu iskreno 
čestitamo!

MaMi

Foto: 
Anica Vidmar

Umek, Anica Vidmar in Maks Starc. 
Z glasbo so večer popestrili učenci Glas-
bene šole Marjana Kozine Maša Breščak, 
Klara Zver in Ana Blažič v triu violončel 
ter Ema Srebrnjak ob klavirski spremljavi 
Damjana Brcarja.

Milan Markelj

Foto: Anica Vidmar

Foto: Milan Markelj
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Novice iz društvenega življenja

Nominacija za najboljšo samozaložniško 
knjigo leta 2016
Trije dolenjski avtorji na seznamu nominirancev
NOVO MESTO - JSKD in revija 
Mentor razpiše vsako leto natečaj za 
najboljšo samozaložniško knjigo. Na 
natečaj se prijavijo avtorji oziroma 
samozaložniki, ki so knjige izdali sami 
z lastnim financiranjem ali pa so s po-
močjo sponzorjev krili stroške tiska.
Komisija – v sestavi Goran Gluvić, pi-
satelj in dramaturg, ter Barbara Rigler, 
svetovalka za literarno dejavnost – je 
zapisala, da je bil letos izbor precej težji, 
saj je bila bera prijavljenih knjig na izre-
dno visoki ravni s kvalitetno vsebino in 
premišljeno oblikovanostjo. 
Za najboljšo samozaložniško knjigo leta 
2016 je komisija nominirala tri pesniške 
zbirke in pet proznih del. Med pet pro-

znih del so se uvrstile tri knjige dolenjskih avtorjev in sicer: Podobice krhanja Milana 
Marklja, Fatamorgazičnosti Jožeta Simčiča in Bili so hudi, a tudi lepi časi Maksa Starca. 
Vse tri knjige je uredil, oblikoval in pripravil za tisk Milan Markelj. 

MaMi

Novomeškim ribičem-upokojencem naslov 
državnih prvakov za leto 2017

Pomoč na domu
Ponujam celotno oskrbo starejših, 
invalidov in bolnih na vašem domu:
• 24-urna oskrba na vašem domu,
• prevoz in spremstvo do 

zdravstvenega doma in 
bolnišnice,

• prevoz in spremstvo do banke 
in trgovine.

040 650 387
Mile Tasevski, Prečna 133, NM

LEDAVSKO JEZERO - V četrtek, 14. septembra 2017, se je v odlični organi-
zaciji DU Radenci na idiličnem Ledavskem jezeru v Kraščih na Goričkem odvi-
jalo državno prvenstvo ribičev-upokojencev v lovu rib s plovcem.

Sodelovalo je 13 (trinajst) ekip regijskih zmagovalcev iz vse Slovenije.
V zelo vetrovnem vremenu, a v lepem športnem vzdušju je slavila ekipa DU NOVO 
MESTO v sestavi: Janez Gregorčič, Jani Bajer, Milan Fabjan in Viki Košar in osvojila 
zaslužen naslov državnih prvakov za leto 2017.

Janez Gregorčič 

DL oglasek 113x67 mm out.indd   1 28. 08. 13   8:54dop.

Želimo vam prijetne 
božične praznike in 
vse dobro v novem letu!

Foto: Janez Gregorčič

Foto: Milan Markelj
Foto: Milan MarkeljFoto: Milan Markelj
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Novice iz društvenega življenja

Državna tekma Društev upokojencev  
Slovenije v streljanju z zračno puško v Trzinu
TRZIN - Prejeli smo vabilo DU ŽERJAVČKI TRZIN z naslovom »Dobrodošli na državni tekmi DU Slovenije v streljanju 
z zračno puško v ženski in moški konkurenci«. Datum 16. september 2017, sobota. Dan je turoben, deževen. Vseeno se 
polna adrenalina odpravi na pot proti Trzinu ženska strelska ekipa DU Novo mesto v sestavi Lidija Fabian, Štefka Aš, Dani-
ca Kravcar in Štefka Šega. Tudi spremstvo s fotografom je poleg, da jih bo podprlo pri njihovem tekmovanju.

Pot je bila mirna, dobro označena in 
brez težav smo prispeli pred Osnovno 
šolo Trzin, kjer je v kletnih prostorih stre-
lišče. Nad vhodom nas pričaka velik napis 
DRŽAVNE ŠPORTNE IGRE UPOKO-
JENCEV SLOVENIJE-STRELJANJE Z 
ZRAČNO PUŠKO. Ob osmi uri sta vse 
zbrane ekipe pozdravila delegat ZDUS-a 
in župan občine Trzin, predsednik DU 
Žerjavčki Zoran Rink in predsednica 
strelskega društva Trzin Andreja Gorjup. 
Zbranim je zapela Alenka Gotar.
Sprejem je bil prisrčen, sicer kratek, a 
zelo dobro organiziran. In ob deveti uri 
je prva skupina 12 strelcev in strelk vsto-
pila na strelišče in tako se je tekmovan-
je pričelo. Potekalo je brez napake vse 
do tretje ure popoldne, ko so končali s 
streljanjem zadnji strelci in strelke. Vmes 
smo imeli tudi čas, da smo si 
malo ogledali Trzin, odšli na 
kavico v bližnji lokal Motorino 
in se imeli lepo kljub slabemu 
vremenu. Ves čas smo lahko 
na zaslonu v jedilnici, kjer se 
je čakalo na vrstni red, spre-
mljali sprotne rezultate na-
stopajočih. Zakaj smo imeli 
to možnost? Zato, ker imajo 

urejena strelišča z elektronskimi tarčami. 
Čudovito! In tako smo si lahko grizli no-
hte in čakali na končni rezultat posamez-
nikov in ekip. Ob 9. uri je bila Lidija na 
ekranu izpisana na drugem mestu in tako 
je ostalo do zaključka streljanja zadnje 
strelke ob treh popoldne. Kosilo je bilo 
v jedilnici OŠ Trzin. Vsa pohvala kuhinji, 
saj so bili krožniki prazni ob vračanju v 
kuhinjo. Ura je pol štirih in zasliši se glas 
predsednika DU Žerjavčki Trzin, da so 
prišli rezultati in pred nami je bila podeli-
tev pokalov in medalj. Še preden pa se je 
to zgodilo, je naša ženska ekipa že vede-
la, da so prve. Kako? Miran Zupančič je 
ves čas spremljal rezultate vseh strelk in 
računal in računal in ni se zmotil.
Čeprav dekleta s svojim streljanjem niso 
bila posebno zadovoljna, so bila vseeno 

na koncu tako dobra, da so 
ekipno osvojila prvo mesto, 
posamezno pa je bila Lidija 
Fabian druga. Drugo mesto je 
zasedla ekipa DU Slovenj Gra-
dec in tretje ekipa DU Vrbje. 
Vse čestitke ženski strelski eki-
pi, še posebej pa Lidiji Fabian.

Slavko Gradišar

Kostanjev piknik na Vinjem Vrhu
VINJI VRH – Pevci Mešanega pevskega zbora Društva upokojencev Novo mesto se redno vsak torek, razen v juliju in 
avgustu, sestajajo na pevskih vajah. Redko se zgodi, mora biti že višja sila, da kdo izostane. Malo težje pa se zberemo na 
kašnem družabnem srečanju. Toda letos v oktobru se je to zgodilo.

Zbrali smo se v zidanici pri Milki in Vinku 
Jordan na Vinjem Vrhu in to vsi razen 
našega zborovodje Mateja, ki je bil služ-
beno zadržan. Takoj po prihodu so nas 
postregli z aperitivom, sledila je dobra 
malica in k temu je še kako dobro dela 
dobra kapljica. Ni bilo treba dolgo čakati, 
ko se je že zaslišalo ubrano petje, nato 
pa priprava – rezanje kostanja. Sledila je 
peka kostanja in nato še »kostanjeva po-
jedina«! Vzeli smo si čas še za sprehod 

do cerkve Sv. Janeza, za lepe panoram-
ske poglede na avtocesto in okolico vse 
do Šentjernejskega polja, Kostanjevice 
in Gorjancev ter Kočevskega Roga.
Vse kar je lepo, hitro mine. Tudi z na-
šim druženjem je bilo tako. Kot se za 
pevce »spodobi«, smo se gostiteljema 
zahvalili s poslovilno pesmijo in pozdra-
vili: Nasvidenje ob naslednjem srečanju.

Ana KotnikFoto: Jože Bizjak

Foto: Miran Zupančič

Foto: Miran Zupančič

Foto: Miran Zupančič

Foto: Miran Zupančič

Foto: Miran Zupančič
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Člani Društva upokojencev Novo mesto 
uspešni na športnih tekmovanjih
NOVO MESTO – V letošnjem letu so naši člani in članice uspešno tekmovali na različnih športnih tekmovanjih. Tako so 
sodelovali že na 57. Delavskih športnih igrah Mestne občine Novo mesto, kjer tekmujejo z ostalimi ekipami iz delovnih 
organizacij. Tekmovanje poteka dvakrat letno, v spomladanskem in jesenskem delu in to v različnih starostnih kategori-
jah. Dosegli so zavidljive rezultate:

Jesenske počitnice
NOVO MESTO - Tudi letos smo v času jesenskih počitnic za otroke organizirali tri delavnice. Prva ustvarjalna delavnica 
z nazivom »Ustvarjanje z bučami«, ki jo je vodila mentorica Jožica Kastelic, je bila v znamenju praznika, imenovanega 
»Noč čarovnic«, povzetega iz zahodne kulture z imenom »Halloween«. 

1. Spomladanski del - moški:
smučanje - veleslalom ekipno: 8. 
mesto, badminton: 6. mesto, nami-
zni tenis: 4. mesto, pikado: 4. me-
sto, streljanje: 4. mesto, ulični teki: 
9. mesto, šah: 2. mesto, kegljanje: 3. 
mesto, tenis: 8. mesto, veslanje: 5. 
mesto, balinanje: 2. mesto, plavanje: 
8. mesto, kolesarjenje: 9. mesto.

2. Spomladanski del - ženske:
smučanje - veleslalom ekipno: 6. 
mesto, badminton: 4. mesto, nami-
zni tenis: 4. mesto, pikado: 3. mesto, 
streljanje: 3. mesto, ulični teki: 8. 
mesto, kegljanje: 1. mesto, tenis: 4. 
mesto, veslanje: 6. mesto, balinanje: 
1. mesto, kolesarjenje: 10. mesto.

Ženske so v skupnem seštevku med 
18. ekipami zasedle 6. mesto, moški 
med 33. ekipami 6. mesto, v skupnem 
seštevku pa so ženske in moški med 38. 
sodelujočimi ekipami dosegli 5. mesto. 
Na tekmovanju na 42-ih športnih igrah 
Pokrajinske zveze društev upokojen-

cev Dolenjske in Bele krajine je letos 
tekmovalo 32 društev, in sicer v nasle-
dnjih panogah: kegljanju (moški in žen-
ske), pikadu (moški in ženske), streljanju 
(moški in ženske), šahu (moški), balina-
nju (moški in ženske), športnem ribolo-
vu (moški), orientacijskem pohodništvu 
(moški) ter kegljanju s kroglo na vrvici 
(moški in ženske). 
Rezultati pokrajinskih iger pa so naslednji:
Moški:
kegljanje: 2. mesto, pikado: 7. mesto, 
streljanje: 6. mesto, šah: 1. mesto, bali-
nanje: 3. mesto, športni ribolov: 1. me-
sto, orientacijsko pohodništvo: 2. me-
sto, kegljanje na vrvici: 13. mesto. 

Ženske:
kegljanje: 6. mesto, pikado: 11. mesto, 
streljanje: 1. mesto, balinanje: 3. mesto, 
kegljanje na vrvici: 9. mesto.
Ženske so v skupnem seštevku zasedle 
2. mesto, moški 1. mesto. 

Moški in ženske skupaj pa so zasedli 1. 
mesto.
Na podlagi doseženega rezultata na po-
krajinskih igrah so se na državna prven-
stva uvrstili šahisti, ribiči ter strelke. Na 
državnem prvenstvu so tako strelke in ri-
biči zasedli 1. mesto, šahisti pa 6. mesto.  

Janez Mohorčič

To je praznik, ki ga obeležujejo pred-
vsem v zahodnem svetu v noči iz 31. 
oktobra na 1. november. Pokazala nam 
je, kako iz buče izrežemo raznorazne 
oblike, ki ponazarjajo ta praznik. Buj-
na otroška domišljija pri izdelavi buč ni 
imela meja in izdelki so prišli še bolj do 
izraza, ko smo v izrezane buče vstavili 
prižgane čajne svečke. Izdelke so otroci 
ponosno odnesli domov. Druga delav-
nica je bila »Jesenski pohod«, ki ga je vo-
dil član Planinskega društva Krka Novo 
mesto Tone Progar. Spremljalo nas je 
toplo sonce in čudovite jesenske barve. 

Med prijetnim druženjem in klepetom je 
bilo prijetno poslušati šelestenje jesen-
skega odpadlega listja pod našimi koraki. 
Tretja delavnica je bila »Predstavitev luči 
karbidarice«, ki so jo uporabljali rudarji. 
Predstavil nam jo je član literarne sekcije 
Stane Cerar. Delavnico je zaključil s pri-
povedovanjem o čebelah in lastovkah. 
Izbrane teme so privabile veliko števi-
lo udeležencev in njihovo zadovoljstvo 
nam je dober pokazatelj, da smo na 
pravi poti pri organizaciji takšnih delav-
nic še v bodoče.

Biserka Komes Foto: Anja Komes

Foto: Zavod Novo mesto

Foto: Zavod Novo mesto

Izvedbo športnih programov 
je omogočilo sofinanciranje  
Fundacije za šport
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Festival za tretje življenjsko obdobje
LJUBLJANA – Iz Društva upokojencev Novo mesto so letos na Festivalu za tretje življenjsko obdobje razstavljale: Jože-
fa Kastelic predmete iz šibja, slame, ličkanja, belokranjske pisanice in drsanke, Marija Golob kvačkane izdelke in Tereza 
Balažević rože iz krep papirja. Tam smo bili prisotni tri dni in zanimanje za predmete na našem razstavnem prostoru je 
bilo zelo veliko. Vse tri članice našega društva so tudi v živo prikazovale, kako nastanejo posamezni izdelki.

Predvsem ženske obiskovalke so po-
kazale več zanimanja in željo, da se 
tudi same naučijo posameznih veščin. 
Veliko obiskovalcev pride na festival 
zaradi spremljajočih dogodkov. Vrstijo 
se pevski in plesni nastopi, razstave pa 
nudijo pestro izbiro raznih praktičnih, 
zdravstvenih in svetovalnih novosti. 
Zanimiv je bil prostor Policije s svojimi 
eksponati. Tam so nastopali tudi nji-
hovi psi s svojimi neverjetnimi znanji. 
Posebnost so bili prikazi priprave ku-
linaričnih dobrot in vonji raznih jedi so 
marsikoga premamili, da se je pregrešil 
in pokusil dišeče prigrizke ali popil čaj iz 
konoplje. Konoplja je zadnje čase vse 
bolj cenjena za lajšanje mnogih tegob 
pri starejših ljudeh.
Na ogled je bilo veliko število novih 
revij, zdravstvenih pripomočkov in le-

Foto: Marija Golob

potne kozmetike. 
Iz nekaterih društev so se pripeljali s 
posebnimi avtobusi ali z vlakom. Nav-
zoče so bile skupine iz vrtcev, šol in 
domov starejših občanov. Gneča je 
bila velika in vsak je našel nekaj zase. 
Mnogi so prišli na festival, da so tam kaj 
kupili ali pa samo na pogovor z znanci 
ali pa so tu našli nova prijateljstva. Bilo 
je tudi nekaj naših vodilnih politikov, ko 

so izstopali v značilnih temnih oblekah 
in belih srajcah in seveda z obveznim 
varnostnim spremstvom. Veseli smo 
bili tudi obiska predsednika DeSUS, 
predstavnikov ZDUS, predsednice DU 
Novo mesto in predsednika PZDU za 
Dolenjsko in Belo krajino.

Jožefa Kastelic  

Škocjanski zatok
IZOLA – Med jesenskim počitnikovanjem v hotelu Delfin v Izoli se je na topel novembrski dan skupina novomeških 
upokojencev odločila, da obišče največje močvirje v Sloveniji – Škocjanski zatok.

To je naravni rezervat, ki se razprostira 
tik ob industrijskem delu Kopra. Obsega 
kar 122 hektarjev plitvih lagun, obdanih 
s slanušami (slanoljubnimi rastlinami), in 
močvirnatih travnikov, ki so ujeti med 
nasipe, porasle z grmovjem in trstičev-
jem. Ob sprehajalni poti, speljani skozi 
mokrišče, je urejenih več opazovalnic, 
opremljenih s slikami in napisanimi tabla-
mi. Bojana Lipej, biologinja, zaposlena v 
Škocjanskem zatoku, nas je opremila z 
daljnogledi in teleskopom. Poskrbela 
je, da smo ob njenem vodenju spoznali 
številne zanimivosti naravnega rezerva-
ta. Prvi postanek je bil namenjen belim 
kamerškim konjem, ki so prilagojeni na 
življenje v močvirnatih predelih. Tu v 
rezervatu je pred leti moški s sekiro na-
padel dve kobili in ju hudo poškodoval. 
Obe sta dobro okrevali. V mokrišče so 
naselili tudi staro istrsko oziroma podol-
sko govedo ali boškarine. Ta dominan-
tna pasma s področja Istre je izumrla. 

Te velikanske srebrnosive živali lahko 
dosežejo do tisoč kilogramov telesne 
teže. Res so mogočne. Ornitologi so 
v Škocjanskem zatoku našteli kar 250 
vrst ptic. Nekatere so stalnice, druge 
tukaj samo gnezdijo, številne selivke pa 
se zgolj za kratek čas ustavijo. Ker je bil 
ob našem obisku sončen dan, je bilo 
ptic selivk manj, saj so odletele naprej. 
S teleskopskim pogledom preko vodne 
gladine pa smo lahko občudovali pisa-
no pernato druščino: race žlicarice in 
mlakarice, močvirske kreheljce, ponir-
ke, bele in sive čaplje, kormorane, po-
lojnike, galebe, štorklje, liske… Zaradi 
ugodnih življenjskih razmer so tu našli 
domovanje raznobarvni kačji pastirji in 
metulji, pa tudi žabe in želve. Med po-
tjo smo zaznali oglašanje šoje, taščice, 
plavčka, kosov, vrabcev… Poznavalci 
ptičjega petja bi navedeni seznam go-
tovo podaljšali. Na stenah razglednega 
stolpa je prikazana zgodovina nastanka 

krajinskega parka – od nekdanjega od-
lagališča smeti do urejenega naravnega 
rezervata, ki ima od nastanka vse več 
obiskovalcev. Ko smo po večurnem 
ogledovanju sklenili krog, smo ugotovi-
li, da je življenje v Škocjanskem zatoku 
v nenehnem spreminjanju, kar vabi na 
ponovni obisk.

Angela Tisu

Foto: Marija Golob

Foto: Marko Koračin
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Novomeški večer v hotelu Delfin
IZOLA - Od lanskega Martina do letošnjega Martina je res minilo eno leto. Še lanskega vina nismo spili vsega, pa je bilo 
že spet treba krstiti novega. Letos smo upokojenci našega društva izvedli že petič tradicionalno prireditev »NOVOME-
ŠKI VEČER« v hotelu Delfin v Izoli. Avla hotela je bila polna hotelskih gostov, med njimi za dva avtobusa naših članov, ki 
so tisti teden letovali v hotelu. Za en avtobus je bilo samo naših nastopajočih članov, ki so prinesli v hotel dobro voljo. 
Seveda tudi letos ni šlo brez našega odličnega pevskega zbora, mirnopeških harmonikarjev, igralcev iz gledališča Prečna, 
članov folklorne skupine Kres in pesmi Moj vinograd Ivana Hrovatiča. Vse to je lepo povezovala naša Majda. 

Jutranja telovadba upokojencev »1000 gibov«

Na koncu prireditve se je predsedni-
ca Rožca zahvalila direktorici in osebju 
hotela s pletenko vina in dolenjsko ore-
hovo potico, direktorica pa je nastopa-
jočim in predsednici izrekla zahvalo za 
ves trud, ki ga vložimo v vsakoletno pri-
reditev in nas seveda povabila spet ob 
letu osorej.

Darinka SmrkeFoto: Elza Majetić

Foto: Adolf Zupan

NOVO MESTO - Pred štirimi leti smo tudi v Novem mestu na zelenici v Por-
tovalu začeli z jutranjo telovadbo po metodi »1000 gibov« Nikolaya Grishina, 
dr.med., ki se izvaja v okviru društva Šole zdravja. V Novem mestu je skupina 
Portoval pričela z jutranjo telovadbo v sodelovanju z DU Novo mesto. V tem 
času so nastale tudi skupine v Brusnicah v sodelovanju z DU Brusnice, na Kar-
teljevem in na Malem Slatniku v sodelovanju z DU Mali Slatnik. Ocenjujem, 
da nas zjutraj telovadi cca 120 upokojencev. Tako smo se tudi mi vključili med 
140 skupin po Sloveniji, ki v okviru društva Šole zdravja organizirajo to jutranjo 
telovadbo. Telovadbo vodijo vaditelji prostovoljci na prijazen in neboleč način.

Veseli nas, da je v letošnjem letu pri-
šlo do sodelovanja med ZDUS in dru-
štvom Šole zdravja, katerega cilj je, da 
bi se jutranja telovadba razširila v večino 
društev upokojencev in da bi vsako dru-
štvo pričelo dan z jutranjo telovadbo, 
vadeči pa z nasmehom. Za uresničitev 
tega cilja je opredeljena vrsta aktivnosti 
v društvu ŠZ in v ZDUS oz. DU.
Tudi v našem DU v sodelovanju z že 
ustanovljenimi skupinami ŠZ in drugimi 
DU v občini lahko v naslednjih letih rea-
liziramo cilj »jutranjo telovadbo v vsako 
naselje in vas«. Tudi tako bomo širili za-
vest o skrbi za lastno zdravje.

Darinka Smrke
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Srečanje prostovoljcev v Kostanjevici na Krki
KOSTANJEVICA NA KRKI - Kot vsako leto do sedaj, je bilo tudi v letošnjem letu organizirano srečanje vseh prosto-
voljcev Dolenjske, ki delujejo v programu »Starejši za starejše.« Vabljeni so bili tudi predsedniki Društev upokojencev. 

Miklavž in Dedek Mraz
NOVO MESTO - Pred vrati je veseli december in z njim stari do-
bri Miklavž in Dedek Mraz, ki ju še posebej težko čakajo naši naj-
mlajši skupaj s starši, dedki in babicami. Da bodo tudi letos sreča, 
radost in vesel nasmeh na obrazih otrok, je poskrbelo društvo pri-
jateljev mladine „Mojca“ in Dedek Mraz, prostovoljci in donatorji. 
Posebna zahvala pa gre Janezu Pavlinu, ki je idejni vodja in glavni 
organizator spektakla Veselega decembra že polnih 48 let. Veseli 
december je eno samo prostovoljstvo na Dolenjskem, kjer bo ob-
darjenih 5000 otrok na 40 prireditvah v Mestni občini Novo mesto 
in v občinah: Šentjernej, Žužemberk, Škocjan, Straža, Šmarješke 
Toplice in Mirna Peč. Zaradi takih namenov prostovoljstva smo se 
zbrali iz vseh sedmih dolenjskih občin mlajši in starejši in smo sku-
paj ustvarjali kot edinstvena ekipa medgeneracijskega sodelovanja, 

Srečanje je bilo v četrtek, 21.9.2017, v 
Kostanjevici na Krki. Prostovoljci so se 
zbrali pri OŠ Jožeta Gorjupa. Prisostvo-
vali so prisrčnemu kulturnemu progra-
mu. Ogledali so si Gorjupovo galerijo, 
ki je nastala pod vodstvom ravnatelja 
Smrekarja. Sprehodili so se po samo-
stanu, v katerem je Jakčeva galerija in 
razstavljene umetnine naših in tujih 
umetnikov. Ob vodenem ogledu so se 
sprehodili po Kostanjevici in Forma Vivi. 
Po ogledu je sledilo prijetno druženje 
ob kosilu v jedilnici šole. 

Zadovoljni so sedli na avtobuse in se vr-
nili v kraje, iz katerih so bili udeleženci 
srečanja. 
Prostovoljce je spremljala tudi predse-
dnica programa »Starejši za starejše« 
pri ZDUS gospa Rožca Šonc. Čestitali 
so ji za podelitev prestižnega naslova 
DRŽAVLJAN EVROPE. Navzoče pro-
stovoljce je pozdravil tudi predsednik 
PZDU gospod Jože Jazbec, nagovorila 
pa tudi podpredsednica ZDUS- a.

Ana Kozlevčar

seveda tudi prostovolj-
ke iz DU Novo mesto. 
Zbrali smo se v nek-
danjem vojaškem skla-
dišču v Drgančevju v 
soboto, 25. novembra 
in pakirali darila. Bilo 
nas je okoli 80 prosto-
voljcev. 

Marija Golob

NE POZABITE! 
0,5 % DOHODNINE LAHKO PODARITE 
TUDI DRUŠTVU UPOKOJENCEV NOVO 
MESTO.
Če želite od svoje letošnje dohodnine 0,5 % da-
rovati nevladni organizaciji, ki deluje v javnem in-
teresu, imate na voljo samo še nekaj dni. Društvo 
upokojencev Novo mesto ima status humanitar-
nega društva. Če svojega 0,5 % dohodnine niste 
namenili še nikomur, bomo vašega prispevka izre-
dno veseli.

Obrazec je priložen v glasilu. Izpolnjenega lah-
ko pošljete na Finančni urad Novo mesto, p. 
p. 380, 8001 Novo mesto, Kandijska cesta 21, 
Novo mesto ali ga oddate na sedežu društva.

Elza Majetić

Foto: Elza MajetićFoto: Ana KozlevčarFoto: Ana Kozlevčar

Foto: Ana Kozlevčar

Foto: Marija Golob
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SOČA-OPREMA
ZDUS že nekaj let uspešno sodeluje s podjetjem SO-
ČA-OPREMA d.o.o., saj imamo skupni cilji - izboljšati bi-
vanje starejših, ki živijo doma. Podjetje je financiralo po-
natis brošurice „Majhni posegi za velike učinke“ in vsako 
leto prispeva tudi sredstva za predstavitve po društvih 
upokojencev in drugod po Sloveniji, na katerih starejše 
osveščamo o potrebnih prilagoditvah bivalnega okolja za 
varno in samostojno staranje doma.

Podjetje SOČA-OPREMA d.o.o. izdaja, izposoja, prodaja 
in servisira medicinske pripomočke za: 

•	 gibanje (bergle, hodulje, vozički na ročni ali elek-
tromotorni pogon, električni skuterji), 

•	 nego (negovalne postelje z dodatki, blazine proti 
preleženinam, sobna dvigala za premeščanje), 

•	 osebno higieno (toaletni stoli, nastavki za toalet-
no školjko, stoli za tuš-kabino, sedeži za kopalno 
kad, ročaji), 

•	 terapijo (naprave za aktivno in pasivno terapijo 
MOTOmed, ravnotežne blazine, terapevtske žoge 
in trakovi). 

Večino medicinskih pripomočkov v njihovi ponudbi dobite 
brezplačno na Naročilnico za medicinski pripomoček, saj 
je podjetje pogodbeni dobavitelj Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. 

SOČA-OPREMA d.o.o.
Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana
Delovni čas: ponedeljek - četrtek: 8.00 - 18.00, petek: 8.00 - 15.00
www.socaoprema.si   ▪   info@socaoprema.si    
Telefon: 01 437 42 52, 051 220 726

Medicinske pripomočke imajo na zalogi in vam jih lahko 
tudi dostavijo na vaš dom. 
Za ogled in predstavitev medicinskih pripomočkov ter 
seznanitev s pravicami do njih iz zdravstvenega zavarovan-
ja se lahko oglasite v njihovem razstavno-prodajnem sa-
lonu na Linhartovi cesta 49a v Ljubljani ali pa jih pokličete 
na spodaj navedene telefonske številke, da vam brezplač-
no pošljejo na dom Priročnik za izdajo in izposojo me-
dicinskih pripomočkov, v katerem so predstavljene vaše 
pravice do medicinskih pripomočkov iz zdravstvenega 
zavarovanja. 

UGODNA PONUDBA JEZIKOVNIH TEČAJEV!
Za vse, ki imate določeno znanje tujega jezika, so v Yureni 
pripravili  konverzacijske tečaje angleščine in nemščine, kjer 
boste znanje lahko osvežili in nadgradili  na povsem  prakti-
čen način; morda ob skodelici čaja …  

Gre za 40-urne tečaje, kjer bo  dvajset  90-minutnih sre-
čanj. Program bo obravnaval praktične situacije (v resta-
vraciji, v hotelu, na  letališču, na postaji …).

Pomemben sestavni del tečaja bodo tudi kultura, zgodovi-
na, kulinarika … naroda, ki jezik govori. Poleg jezikovnega 
znanja tečaj  nudi druženje, zabavo,  krepitev spomina, in-
teligence  in samozavesti.

Program so poimenovali SOKRIT - Sproščujoč, Osvežitven, 
Kakovosten, Razvedrilen, Inovativen Tečaj.
Seveda pa niso pozabili na začetnike. Morda bi se žele-
li seznaniti in spregovoriti v povsem novem jeziku. Poleg 
angleščine in nemščine so na voljo tudi italijanščina, 
francoščina, španščina, ruščina …
Odmislite pomisleke in se prepustite kakovostnim Yure-
ninim predavateljicam in predavateljem. Tudi na začetnih 
tečajih  bo poudarek na  govoru.
Tečaji bodo potekali v dopoldanskem času dvakrat te-
densko v prostorih Yurene na Glavnem trgu 11 (nasproti 
frančiškanske cerkve). Namenjeni so generaciji v tretjem 
življenjskem obdobju. 
Tudi cene so prilagodili. Tečaj za skupino z 8 do 10 udele-
ženci stane 163,00 EUR + DDV. Gradivo je v ceni. Možno 
je plačilo v treh obrokih po 56,00 EUR + DDV. Na tečaj se 
lahko prijavite v pisarni Yurene ali pri Društvu upokojen-
cev Novo mesto, kjer izpolnite prijavni obrazec.

Za več informacij pokličite Jureta v Yureno na  
07 33 72 100.

Začetek tečaja: po 15. januarju 2018
Rok za prijavo: 5. januar 2018

Srečanja z vami se že veselimo.



Naše znanje za vaše zdravje.
Skupaj tudi v letu 2018.

www.krka.si
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